Dagverloop: De Koffieklets
Alle mama’s zijn welkom tussen 8u30 en 8u45 in de klas.
Handtassen en jassen mag je in de kast van het glazenhuis leggen.
In de loop van de voormiddag zou ik graag nog vier vaste
plasmomenten willen inlassen voor alle kinderen. Uiteraard mogen ze
doorheen de dag altijd naar toilet gaan. 
1.Voor de activiteiten starten.
2.Na koek en sap moment.
3.Na de speeltijd.
4.Voor de middag.
Start van de activiteiten : 9u
Jullie mogen in de loop van de voormiddag samen met jullie lieveling 7 verschillende activiteiten
doen. De activiteiten kan je vinden in het glazenhuis en de klas. Je mag zelf kiezen welke je doet en
hoeveel tijd je bij de activiteit wil doorbrengen. Er is maar één activiteit die jullie MOETEN doen
maar dat vertel ik die dag zelf wel.  Je zal merken dat bij elke activiteit een korte beschrijving ligt
van hoe het spel verloopt of welke materialen je nodig hebt om de activiteiten uit te voeren.
Uiteraard kan je steeds vragen stellen aan de juffen.
Tussen 9u30 en 10u koek en sap moment. Iedereen mag iets lekker gaan halen in de ‘koffiecorner’ en
proeven van de lekkernijen die jullie hebben meegebracht. Je mag plaatsnemen waar je maar wil.
Om 10u10 tot 10u25 is het speeltijd. Jullie mogen dan mee gaan spelen op de speelplaats. 
Om 10u30 tot 11u30 kunnen we terug starten met de activiteiten in de klas en het glazenhuis.
Nadien ruimen we de klas samen op en kunnen we het gezellig samenzijn gezamenlijk afsluiten met
het mamalied.
Vergeet jouw foto niet van toen jij klein was. Je mag je naam op de achterzijde schrijven. Tijdens de
activiteiten worden er van iedereen foto’s gemaakt die vervolgens op de website komen.
Tijdens de activiteit kan je gerust een praatje slaan met andere mama’s. Bij goed weer mag je ook
gaan buiten spelen met je spruit.
Veel plezier!!!

